
 
 Ledenadm: Het Schut 1 
  9411 ZW  Beilen 

  ledenadministratie@fitboys.nl Nieuw Jeugdlid 
  
Beste sportvriend(in),  
  

Onlangs heb jij je aangemeld als nieuw 
Talent van de cvv Fit Boys en willen wij 
je, als jeugdcommissie, van harte welkom heten bij onze club. We hopen dat je het heel erg naar je 
zin zult hebben binnen onze vereniging en zijn daar, gezien het feit dat velen jou voor gingen, dan 
ook van overtuigd. Omdat het voetballen bij Fit Boys voor jou nieuw is, zullen we in het kort vertellen 
wie we zijn en wat we doen. 
 
De jeugdcommissie van Fit Boys bestaat uit een aantal enthousiaste mensen, die het leuk 
vinden om zich extra in te zetten voor de jeugd van onze vereniging. De jeugdcommissie 
bestaat uit de volgende personen: 
 Voorzitter: Douwe Visser Tel: (0593) 526845 
 Secretaris:  Annemiek Westra Tel: (0593) 526272 
 Wedstrijdsecr.: Ruben Schutten Tel: 06 - 28311518  
 Lid:   Jos Gerding Tel: 06 - 55923729 coördinator A/B-jun. 
 Lid:  Tim Seubring Tel: 06 - 15271021 coördinator C-jun. 
 Lid:  Aard Zuring Tel: (0593) 526305 coördinator D-pup. 
 Lid:  Bert Westerhof Tel: (0593) 769004 coördinator E-pup. 
 Lid:  Erik Bos Tel: 06 - 46189488 coördinator F-pup. 
 Lid:  Pieter Knol Tel: (0593) 850402 schoolvoetbal 
 Scheidsrechter- 
 zaken:  Albert Gerding  Tel: 06-41104773 
 

De coördinator van een bepaalde leeftijdsgroep is contactpersoon voor de trainer(s), leider(s) 
en eventueel voor de ouders. In het clubblad “Groen Geel”, dat je vrijwel wekelijks ontvangt, 
staat vermeld wie de coördinator van jouw leeftijdsgroep is. Het clubblad is op woensdag 
gereed en wordt bezorgd of kan uit de kantine gehaald worden. Omdat we onze juniorenteams 
zo goed mogelijk willen laten voetballen, trainen al onze jeugdteams (m.u.v. de F-pupillen) 
twee keer in de week. De trainingstijden staan vermeld in het clubblad. De jeugdtrainers zijn 
in het bezit van een trainersdiploma en voor hen organiseren we regelmatig jeugdtrainers/-
leidersbijeenkomsten om ervaringen e.d. uit te wisselen. Naast het voetballen organiseren we 
elk seizoen ook een aantal activiteiten voor onze jeugdspelers, zoals bijvoorbeeld een 
discoavond, een jeugdkamp, etc. 
 
Belangrijk voor de vereniging is natuurlijk de contributie, omdat er veel onkosten gemaakt 
moeten worden om alles goed te laten verlopen. De contributiebedrag zijn: 
 Junioren veld:  6 t/m 11 jaar  €  4,93 per maand = € 17,80 per kwartaal 
  12 t/m 15 jaar -   6,70 per maand = -  20,09 per kwartaal 
  16 t/m 18 jaar -   7,48 per maand = -  22,44 per kwartaal 
 Senioren veld:  - 12,12 per maand = -  36,36 per kwartaal 
 Senioren zaal:  -   9,79 per maand = -  29,38 per kwartaal 
 Senioren veld + zaal:  - 15,61 per maand = -  46,84 per kwartaal 

De contributie wordt per automatische incasso (zie bijgaande brief) geïncasseerd. Het 
lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni) en ook 
de contributie is verschuldigd voor dat seizoen. 
 
We hopen dat je enig idee hebt wie en wat de jeugdcommissie is en doet. Heb je nog vragen 
dan kun je altijd bij één van ons terecht. 
 
We wensen je tot slot heel veel voetbalplezier toe bij onze vereniging. 
 
De Jeugdcommissie. 


